
 

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen 83 üncü Maddesine gereği 
"Öğrenci Affı" ilgili Enstitümüze başvuruda bulunan öğrencilerin 2022-2023 Güz ve Bahar 
dönemine kayıtları yapılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi 
Başkanlığının 29.09.2022 tarih ve 70005 sayılı “2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 
83 Uygulama İlkeleri” konulu yazı ile ÇAKÜ’nün ilgili Yönetmeliği’ne dayalı olarak öğrenci 
affından yararlanan öğrenciler için uygulanacak süreler şöyledir: 

Yüksek lisans öğrencileri için ilişiğinin kesilmesi (ÇAKÜ ilgili Yönetmelik Madde 29-1); 

- Bilimsel Hazırlık aşaması ise; 2 dönem (ÇAKÜ ilgili Yönetmelik 57/6), başarılı 
olması durumunda ders ve tez için 4+2 dönem 

- Ders aşaması ise; 4+2 dönem,   
- Tez aşaması ise; 2+2 dönem.  
- Tez aşamasında olan ve tez için tüm şartları sağlayarak sınava girmek isteyen 

öğrenciler,  akademik takvimde derslerin başlama tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
tez savunma sınavına girmek zorundadırlar. 

- Üç ay içinde tez savunmasına girmeyen tez aşamasındaki öğrenciler en az iki dönem 
uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerini aldıktan sonra tez savunma sınavına 
girebilir.) 

Doktora öğrencileri için ilişiğinin kesilmesi (ÇAKÜ ilgili Yönetmelik Madde 38-1); 

- Bilimsel hazırlık aşaması ise; 2 dönem (ÇAKÜ ilgili Yönetmelik 57/6), başarılı olması 
durumunda ders ve tez için 4+8 dönem  

- Ders aşaması ise 4+4+4 dönem, 
- Doktora Yeterlilik aşaması ise; 2 dönem, ilk sınavda başarılı olması durumunda 4+4 

dönem, ilk sınavda başarısız ikincisinde başarılı olması durumunda 3+4 dönem, 
- Doktora Yeterlilik aşamasını geçmiş ancak Tez Önerisi vermemiş ise; 4+4 dönem 

(akademik takvimde derslerin başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde ABD tarafından 
Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur, ilk 6 ay içinde de tez önerisinin kabulüyle ilgili 
ilk TİK sınavı yapılır). 

- Tez aşamasında olan ve tez için tüm şartları sağlayarak sınava girmek isteyen 
öğrenciler için akademik takvimde derslerin başlama tarihinden itibaren 3 ay (3 ay 
içinde tez savunmasına girmeyen tez aşamasındaki öğrenciler en az dört dönem 
uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerini alıp başarılı olduktan sonra tez savunma 
sınavına girebilirler). 

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için ilişiğinin kesilmesi (ÇAKÜ ilgili Yönetmelik madde 21-
1);  

- Ders aşaması ise; 2+1 dönem, 
- Dönem Projesi aşaması ise; 1 dönem 
- Dönem projesi aşamasında olan ve dönem projesi savunması için tüm şartları 

sağlayarak sınava girmek isteyen öğrenciler için akademik takvimde derslerin başlama 
tarihinden itibaren 3 ay. 



 

YÖK’ün konuyla ilgili 21/09/2022 tarihli Yürütme Kurulu Kararı aşağıdaki gibidir: 

6) Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin çok çeşitli nedenlerle (Ders aşaması, 
tez aşaması, yeterlik sınavı aşaması, tez izleme komisyonu aşaması, tez savunma aşaması 
gibi) ilişikleri kesilmekte olduğundan aftan yararlanacak öğrencilerin hangi aşamaya geri 
dönecekleri hususunda  

(a) Öğrencinin ilişiği kesildiği dönemdeki aşaması dikkate alınarak işlemlerin 
yürütülebileceğine, lisansüstü programın müfredatında yer alan ders dönemi ve tez dönemleri 
dikkate alınarak derslerden başarılı olmuş tez aşamasında olan öğrenciler için müfredatta ders 
dönemi için belirlenen sürenin düşülerek azami süresinin belirlenmesine, 

(b) Tez döneminde olan ve tezini hemen teslim etmek isteyen öğrenciler için "asgari süre"nin 
dikkate alınmayarak işlemlerin yürütülmesine, karar verilmiştir. 

 
Yukarıda belirtilen maddeler dikkate alınarak öğrencilerin bilgilendirilmesi hususu 

önem arz etmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.   


